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Ryby Ryby 
Czas

na

Dorsz 
atlantycki
filet ze skórą
100 g

5,19
tylko

4,99
tylko

Łosoś atlantycki
patroszony
100 g

1,49
tylko

Pikling
wędzony 
100 g

4,79
tylkoPstrąg 

łososiowy
filet ze skórą
100 g



Wrocław, ul. Legnicka 62 A • Kraków, os. Kombatantów 16 A; ul. Wielicka 259 •
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 • Szczecin, ul. Krygiera 7 • Lublin, ul. Orkana 4 •
Starachowice, ul. Wyszyńskiego 14

STOISKO 
Z OBSŁUGĄ

Zdjęcia produktów zamieszczone na naszych stronach reklamowych mogą się nieznacznie różnić 
od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach 
detalicznych. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać 
do Działu Obsługi Klienta 800 300 062 lub internetowo www.kaufland.pl.

Kaufl and Gazeta dla Klienta – dodatek do numeru 4 z dnia 26.01.2023. Oferta ważna od 26.01.2023
do 1.02.2023, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów.

1,69
tylko

Płoć
tusza
100 g

−2 płaty leszcza
−3 łyżki soku z cytryny 
−sól, pieprz
−mąka do panierowania
−100 ml gęstej kwaśnej śmietany
−1 łyżeczka chrzanu (ze słoika)
−1 łyżka posiekanego koperku
−2 łyżki posiekanego szczypiorku
−100 g krewetek obranych 

gotowanych

             Składniki
             na 2 porcje

Ryby umyć, dokładnie osuszyć ręcznikiem 
papierowym, następnie skropić 2 łyżeczkami 
soku z cytryny, doprawić solą i pieprzem. Lesz-
cze obtoczyć w mące i smażyć z obu stron 
na rozgrzanym maśle 5–8 minut. Śmietanę 
wymieszać z chrzanem, pozostałym sokiem 
cytrynowym, koperkiem i szczypiorkiem. Do-
dać krewetki. Ryby polać dressingiem z kre-
wetkami i podawać. Do dania pasują ziem-
niaki z koperkiem lub natką pietruszki.  

       Przygotowanie
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1,79
tylko
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Czas
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Leszcz
płat ze skórą
100 g

leszcz 
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